VTS กับ SHORE BASED PILOTAGE
โดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์ จนร. ๑๓๔
“SHORE BASED PILOTAGE” คือ การนาร่ องรู ปแบบพิเศษด้วยวิธีผนู้ าร่ องปฏิบตั ิหน้าที่อยู่
บนฝั่ง ไม่ว่าจะใช้ VTS ประกอบระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยหรื อไม่กต็ าม.....การกาหนดพื้นที่ใดให้มี
การนาร่ องเป็ นแบบ SHORE BASED PILOTAGE โดยไม่ใช้ VTS ประกอบระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่
มีหลักการและเหตุผลที่แตกต่างจากหัวข้อบทความนี้เป็ นอย่างมาก ในที่น้ ี จึงขอกล่าวแต่เฉพาะกรณี
SHORE BASED PILOTAGE โดยใช้ VTS ประกอบระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่เท่านั้น
ดังที่ทราบกันโดยทัว่ ไปแล้วว่า ตามจารี ตประเพณี สากล VTS ( VESSEL TRAFFIC CONTROL
SERVICE ) มีภารกิจที่สรุ ปกล่าวได้เป็ น ๓ ประการ คือ INFORMATION SERVICE คือ ภารกิจให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ตาบลที่เรื อ ชื่อเรื อและความตั้งใจของเรื อแต่ละลา สภาพร่ องน้ าทางเดินเรื อ
สภาพอากาศ ภัยอันตราย ฯลฯ และ NAVIGATIONAL ASSISTANCE SERVICE คือ ภารกิจให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์สาคัญ ๆ หรื อในสถานการยากลาบากที่เกี่ยวกับการเดินเรื อ สภาพอากาศ เรื อลา
ใดลาหนึ่งเกิดข้อขัดข้องฉุกเฉิน ฯลฯ และ TRAFFIC ORGANIZATION SERVICE คือ ภารกิจ
เกี่ยวกับ การปฏิบตั ิการหรื อการบริ หารจัดการการจราจรทางน้ า เพื่อมิให้การจราจรคับคัง่ เกินไปหรื ออยูใ่ น
สถานการณ์อนั ตราย ด้วยการ กาหนดตารางเวลาการเคลือ่ นเดินของเรื อ กาหนดระยะห่างระหว่างลา
รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของเรื อในพื้นที่รับผิดชอบ กาหนดเส้นทางเดินเรื อ จากัดความเร็ว
ฯลฯ แต่ดว้ ยข้อจากัดทางเทคนิคต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนสถานี VTS การนา VTS มาใช้
ประโยชน์ ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจึงมีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้
ก. กรณีใช้ VTS ทาหน้ าที่ INFORMATION SERVICE หรือ NAVIGATIONAL

ASSISTANCE SERVICE หรือ TRAFFIC ORGANIZATION SERVICE และหรือ ใช้
ประกอบในการทาการนาร่ องรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า SHORE BASED PILOTAGE
๑. เป็ นบริ เวณร่ องน้ าทางเดินเรื อที่กว้างมากและมีสภาพเป็ นทะเลเปิ ด
๒. กระแสน้ าบริ เวณดังกล่าวมีทิศทางใกล้เคียงทิศทางขนานกับเส้นทางการเดินเรื อ
๓. หากกระแสน้ าอยูใ่ นเกณฑ์แรงหรื อแรงมาก ทิศทางของกระแสน้ าจะต้องไม่ไหลตั้งฉากหรื อมี
ทิศทางใกล้เคียงกับแนวตั้งฉากกับเส้นทางการเดินเรื อ
๔. จุดเลี้ยวจะต้องไม่มีลกั ษณะหักมุมมากและหรื อได้รับผลกระทบจากกระแสน้ าแรงจนเข้า
ลักษณะที่จะต้องหันเลี้ยวด้วยเทคนิค KICKING METHOD และหรื อต้องใช้เทคนิคการหันเลี้ยวอืน่ ใดอัน
เป็ นการเข้าลักษณะการใช้เทคนิคการหันเลี้ยวพิเศษในบริ เวณน่านน้ าจากัด
๕. ต้องไม่มีปัญหาความยากลาบากในการนาเรื ออันเนื่องมาจากปัญหา SQUAT และหรื อปัญหา
SHIP – BANK INTERACTION ตลอดทั้งเส้นทางการเดินเรื อ
๖. บริ เวณใกล้เคียงเส้นทางการเดินเรื อจะต้องไม่มีอนั ตรายใต้น้ า เช่น โขดหินใต้น้ า ซากเรื อจม
เขตน้ าตื้น ฯลฯ อย่างเด็ดขาด

๗. บริ เวณเส้นทางการเดินเรื อจะต้องถูกกาหนดให้มีการเดินเรื อแต่เฉพาะภายใน TRAFFIC
SEPARATION SCHEME ที่มีลกั ษณะเอื้อต่อการแล่นสวนกัน หรื อการแล่นแซงกัน ด้วยระยะห่างมาก ๆ
จนเป็ นที่มนั่ ใจได้ว่า บริ เวณที่เกิด HIGH PRESSURE (ซึ่งจะเป็ นบริ เวณโดยรอบหัวเรื อและบริ เวณ
โดยรอบท้ายเรื อของเรื อทุกลาที่เคลื่อนเดินด้วยความเร็ ว) และบริ เวณที่เกิด LOW PRESSURE (ซึ่งจะเป็ น
บริ เวณกลางลาเรื อทั้ง ๒ ข้าง ของเรื อทุกลาที่เคลื่อนเดินด้วยความเร็ ว) จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ไปถึงเรื อ
คู่กรณี อีกลาหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะหากไม่เป็ นดังเช่นที่ว่านี้ HIGH PRESSURE และ LOW
PRESSURE ของเรื อแต่ละลาจะส่งผลกระทบไปถึงกันและกัน จนทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ และเกิดการสูญหาย
และหรื อเกิดความเสียหาย ตามมาอีกมากมายหลายประการ
๘. ตลอดเวลาที่เรื ออยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบของสถานี VTS ภาพเป้ าเรื อบนจอต้องมีลกั ษณะเป็ นจุด
หรื อใกล้เคียงการเป็ นจุดมากที่สุด หรื อเรื อต้องมีทิศทางการวางตัวใกล้เคียงกับการหันหัวเรื อหรื อหันท้าย
เรื อเข้าหา RADAR SCANNER ของสถานี VTS มากที่สุด ( ด้วยเหตุและผลทางเทคนิคของ ARPA ) เพื่อ
จะได้สามารถใช้ประโยชน์จาก VECTOR และข้อมูลอื่น ๆ ของเรื อลานั้นที่ปรากฏบนจอ ARPA บนสถานี
VTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. การจราจรบริ เวณที่จะเกิด TARGET SWOP โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายใน TRAFFIC
SEPARATION SCHEME จะต้องไม่หนาแน่นจนเกินไป เพราะภายหลังการเกิด TARGET SWOP ทุก
ครั้งจะต้องเริ่ มกระบวนการการ TRACK เป้ าใหม่ และจะต้องเสียเวลาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๕ นาที VECTOR
และข้อมูลต่าง ๆ ของเป้ าจึงจะเริ่ ม STABLE พอที่จะใช้ประโยชน์ได้บา้ ง ซึ่งบางกรณี ช่วงเวลาตายดังกล่าว
อาจเป็ นต้นเหตุแห่งการเกิดอุบตั ิเหตุ
๑๐. เส้นทางการเดินเรื อมีช่วงที่เป็ นเส้นตรงยาวนานมาก เพื่อให้เรื อที่มีอุปกรณ์หาที่เรื อที่ไม่
ทันสมัยนักจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบตาบลที่เรื อด้วยตัวเองและมีเวลาเพียงพอในการปรับแก้ตาบล
ที่เรื อของตนเสียใหม่ให้ปลอดภัย และในกรณี ที่ตอ้ งได้รับคาแนะนาบางประการจากสถานี VTS ทั้งสอง
ฝ่ ายจะได้มีเวลาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเพียงพอที่จะทาให้เกิดความปลอดภัยแก่การ
เดินเรื ออย่างแท้จริ ง
๑๑. ไม่มีช่วงใดที่ตอ้ งใช้ความเร็วต่าจนเป็ นการยากต่อการบังคับเรื อ และหรื อ ไม่มีช่วงใดที่ตอ้ ง
ใช้ TUG BOAT ช่วยเหลือ ( การใช้ TUG BOAT จะต้องใช้ภาษาท้องถิ่นและต้องใช้วิธีการที่ใช้เป็ นประจา
สาหรับแต่ละท้องถิน่ ฯลฯ กรณี น้ ีนบั เป็ นปัญหาสาคัญประการหนึ่งสาหรับนายเรื อชาวต่างประเทศหาก
จะต้องดาเนินการต่าง ๆ ร่ วมกับ TUG BOAT ต่างถิ่นโดยไม่มีผนู้ าร่ องประจาท้องถิ่นคอยให้คาแนะนาอยู่
บนเรื อ )
๑๒. ตลอดพื้นที่รับผิดชอบของสถานี VTS จะต้องเป็ นพื้นที่ที่เรื อทุกลาต้องปฏิบตั ิตาม RULE OF
THE ROAD สากลฉบับล่าสุดโดยเคร่ งครัดโดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะนายเรื อของเรื อ
ต่างประเทศไม่มีโอกาสศึกษากฎหมายว่าด้วยการป้ องกันเรื อโดนกันที่ออกโดยท้องถิน่ นั้น ๆ มาก่อน
๑๓. ตลอดพื้นที่รับผิดชอบของสถานี VTS จะต้องมีแผนที่ขยายให้เห็นรายละเอียดที่สาคัญอย่าง
เพียงพอต่อการเดินเรื อในบริ เวณดังกล่าวได้โดยปลอดภัยจาหน่ายในสถานที่จาหน่ายแผนที่เดินเรื อสากลที่

มีแผนที่เดินเรื อทัว่ โลกจาหน่าย เพื่อที่เรื อทุกลาจะได้สามารถหาซื้อแผนที่ขยายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้
ก่อนที่จะเดินทางมาถึงพื้นที่รับผิดชอบของสถานี VTS เพราะนักเดินเรื อจะไม่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มี
แผนที่ขยายอย่างเพียงพออยูบ่ นเรื อเป็ นอันขาด ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยในการเดินเรื อ ( แผนที่ขยาย
ที่มีจาหน่ายแต่เฉพาะภายในประเทศที่เป็ น DESTINATION PORT ที่เป็ นที่ต้งั สถานี VTS ไม่จดั อยูใ่ นกรณี
ดังกล่าวข้างต้น )
๑๔. ตลอดช่วงการเคลื่อนเดินของเรื อในพื้นที่ดงั กล่าว จะต้องไม่ใช่กรณี สิ้นสุดหรื อเริ่ มต้นด้วย
การ เข้าเทียบหรื อออกจากเทียบท่าเทียบเรื อ เข้าผูกหรื อออกจากผูกทุ่นหรื อหลักผูกเรื อ เพราะทุกกรณี
ดังกล่าวต้องเป็ นกรณี ผนู้ าร่ องขึ้นไปปฏิบตั ิหน้าที่บนเรื อเท่านั้น (ด้วยเหตุผลมากมายที่จะยังไม่ขอกล่าวใน
ที่น้ ี)
ข. กรณีใช้ VTS ประกอบการทาการนาร่ องรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า SHORE BASED

PILOTAGE ไม่ ได้ ( อย่ างเด็ดขาด ) การทาหน้ าที่ INFORMATION SERVICE หรือ
NAVIGATIONAL ASSISTANCE SERVICE หรือ TRAFFIC ORGANIZATION
SERVICE ของ VTS เป็ นได้ แต่เพียงให้ การช่ วยเหลือการปฏิบัตหิ น้ าที่ของนายเรือและหรือ
ผู้นาร่ องบนเรือเท่ านั้น
๑. ทุกกรณี ที่เป็ นการตรงข้ามกับที่กล่าวใน ข้อ ก. ข้อย่อย ๑ ถึง ข้อย่อย ๑๔
๒. เป็ นการเดินเรื อภายในร่ องน้ าจากัด
๓. เป็ นการเดินเรื อภายในเขตท่าเรื อ
๔. เป็ นการเดินเรื อ ภายในร่ องน้ าจากัด และหรื อ ภายในเขตท่าเรื อ ที่มีเรื อเดินสมุทรเคลื่อนเดิน
อย่าง หนาแน่น คับคัง่
๕. เป็ นการเดินเรื อภายในบริ เวณที่ตอ้ งใช้ภาษาท้องถิ่น ติดต่อกับ เรื อเดินสมุทรและหรื อเรื อจูง
เรื อลาเลียงที่เคลื่อนเดินภายในร่ องน้ าจากัดและหรื อภายในเขตท่าเรื อ ติดต่อกับ TUG BOAT(S) ติดต่อ
กับนายท่า ติดต่อกับคนรับเชือก-ส่งเชือก ฯลฯ
๖. เป็ นการเดินเรื อภายในบริ เวณที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายป้ องกันเรื อโดนกันที่ทอ้ งถิ่นกาหนด
ต่างจาก RULE OF THE ROAD สากลฉบับล่าสุด รวมทั้งการปฏิบตั ิอื่น ๆ ที่ทอ้ งถิ่นกาหนด เช่น การ
กาหนดพื้นที่ทิ้งสมอ การกาหนดให้ตอ้ งทิ้งสมอ ๒ ตัว ฯลฯ
๗. บริ เวณที่มกี ฎหมายท้องถิ่นกาหนดการปฏิบตั ิพิเศษ ระหว่างที่เรื อเคลื่อนเดิน เช่น กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการจากัดความเร็วในบางพื้นที่ ฯลฯ
๙. เป็ นการเดินเรื อในบริ เวณที่ไม่มีแผนที่ขยายจาหน่าย หรื อมีแต่ตอ้ งมาหาซื้อ ณ ท้องถิน่ นั้น ๆ
หลังจากที่เรื อเดินทางมาถึงเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น
๑๐. เป็ นการเดินเรื อในบริ เวณที่มกี ารควบคุมการเดินเรื อที่ เปลี่ยนแปลง หรื อ เพิ่มเติม เป็ นครั้ง
คราวตามความจาเป็ นของท้องถิ่น เช่น บริ เวณที่มีการเฉลิมฉลองหรื อมีพิธีกรรมทางน้ าในเทศกาลต่าง ๆ
การจากัดความเร็ วในกรณี พิเศษต่าง ๆ ฯลฯ

๑๑. มีการบังคับควบคุมเรื อด้วยเทคนิคพิเศษที่เป็ นความคุน้ เคยระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทคนิคพิเศษประจาท้องถิ่นระหว่าง ผูน้ าร่ อง กับ TUG BOAT(S) ฯลฯ
๑๒. เป็ นการเดินเรื อในบริ เวณที่การเดินเรื อเป็ นไป ตามรูปแบบ ตามความคุน้ เคย ของผูค้ น
ประจาท้องถิน่ เช่น บางแห่งต้องหลีกทางขวากับเรื อบางประเภทแต่จะต้องหลีกทางซ้ายกับเรื อบาง
ประเภทที่ต่างออกไป ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็ นปัญหาสาหรับนักเดินเรื อเดินสมุทรต่างชาติและหรื อต่ างท้องถิ่น
เป็ นอย่างมาก การไม่คุน้ เคยกับสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวในข้อนี้ยอ่ มมีโอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุสูงมาก
การนาร่ องรู ปแบบ SHORE BASED PILOTAGE โดยใช้ VTS ประกอบระหว่างการปฏิบตั ิ
หน้าที่ มีรายละเอียดการปฏิบตั ิ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิ พิเศษมากมายที่แตกต่างไปจากการนาร่ องแบบผูน้ า
ร่ องปฏิบตั ิหน้าที่บนเรื อที่คนไทยคุน้ เคยเป็ นอย่างดีในปัจจุบนั รัฐชายฝั่งใดมีพ้นื ที่ที่เหมาะสาหรับการนา
ร่ องรู ปแบบ SHORE BASED PILOTAGE จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องจัดให้มี หลักสูตรการศึกษาอบรม
สาหรับทั้ง ผูน้ าร่ องที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว และ VTS OPERATORS นอกจากนี้สิ่งที่จะละเลยเสียมิได้
อย่างเด็ดขาดก็คือ จะต้องตรากฎหมายพิเศษเพื่อการนี้ โดยเฉพาะขึ้นมารองรับ เพราะ SHORE BASED
PILOTAGE มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิมากมายหลายประการที่เป็ นการ จากัด และหรื อ ลิดรอน สิทธิเสรี ภาพ
ในการเดินเรื อโดยเสรี ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หากเกิดกรณี SHORE BASED PILOTAGE เป็ น
เหตุให้เกิด ความเสียหายหรื อการสูญหายใด ๆ แก่เรื อใดหรื อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด การปราศจากกฎหมาย
รองรับย่อมเป็ นเหตุแห่งความผิดเพี้ยนในกระบวนการยุติธรรม ผูบ้ ริ สุทธิอาจตกเป็ นผูร้ ับผิด ผูก้ ระทา
ความผิดอาจกลายเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ ดังที่เคยปรากฏให้เห็นมากมายหลายกรณี ในอดีต

